
O
s trabalhadores lota-
dos na Superintendên-
cia Regional Sul/Serra e 

na Diretoria de Planejamento, Or-
çamento e Informação já viveram 
seus dias no calvário, agora é a vez 
do pessoal lotado na Diretoria Téc-
nica.

Aliás, estes últimos já viviam um 
drama que os atormentavam. A 
' gura do ex-Diretor Osmar “Bana-
neira”, que além de sucatear a área 
de manutenção e operação da Ca-
san, vivia espalhando a discórdia e 
seu autoritarismo contra os traba-
lhadores. No ' nal, bebeu do seu 
próprio veneno.

Para felicidade de todos rece-
beu um belo pé no traseiro. Esper-
neou para ' car no cargo, negou-se 
a entregar o carro, o telefone da 
Casan que usava, etc.

Já foi tarde, aliás nunca deveria 
ter vindo. Quando a notícia de sua 
demissão chegou, a alegria tomou 
conta da galera, inclusive da maio-
ria do corpo gerencial e até mes-
mo de Diretores. Entretanto, a feli-
cidade durou pouco. A alegria logo 
cedeu lugar à apreensão quando 
foram informados que o novo Di-
retor seria o Sr. Cézar de Luca.

Rastilho de pólvora

A explicação é simples. O his-
tórico de Cézar de Luca não difere 
das práticas do Osmar “Bananeira”.

A passagem de Cézar de Luca 

pela Diretoria Regional Sul/Serra 
espalhou pânico entre os trabalha-
dores. Na Diretoria de Planejamen-
to não foi diferente, basta conferir 
in loco. Não foi à toa que a grande 
maioria dos companheiros lotados 
nesta última Diretoria sonhavam 
com outro local para trabalhar, ou 
mesmo com a aposentadoria. 

Mas esta prática não é utilizada 
só com os trabalhadores. Basta ve-
ri' car quanta encrenca o Diretor 
arrumou com Prefeitos, Vereado-
res, comunidade, etc, durante as 
reuniões, audiências públicas e nas 
discussões de renovações de con-
vênios com a Casan.

BIG BROTHER

Bastou pouco mais de um mês 
na Diretoria Técnica para Cézar de 
Luca começar a utilizar suas práti-
cas policialescas.

O prédio onde funciona a Direto-
ria Técnica virou um autêntico BIG 
BROTHER. Criou até uma sala 
em frente a sua, com vidro es-

pelhado, para quem precisar re-
ceber visitas, ou seja, conversar 
com pessoas de fora, somen-
te o faça nas barbas de Cézar 
de Luca. Esta é apenas uma.

Há alguns dias solicitou a de-
missão de uma funcionária a seu 
bel prazer, sem critério algum, ape-
nas porque acha que devia. Isto é 
assédio moral.

Abaixo o Autoritarismo

O último regime de exceção 
(ditatorial) no Brasil  começou em 
31/03/1964 e depois de muita luta 
terminou em 1985.

Chega destas práticas! Exigimos 
do Presidente da Casan Walmor de 
Luca providências urgentes contra 
as posturas deste senhor. FORA, 
CÉZAR DE LUCA! 

Os trabalhadores precisam de 
um ambiente de trabalho saudá-
vel, onde haja harmonia, con' ança 
e respeito, para poderem desen-
volver suas tarefas com  agilidade 
e com qualidade.
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NASCE UM NOVO “BANANEIRA”



Plano de Saúde: 
100% de aumento?

As reuniões de negociação da Campanha 
Salarial ainda não aconteceram. Entre-

tanto a Diretoria da Casan, através do Diretor 
Administrativo, Antonio Varella do Nascimento, 
solicitou reunião com os Sindicatos para apre-
sentar uma proposta sobre o plano de saúde. 
Um reajuste de 100% nas mensalidades do pla-
no para os trabalhadores, enquanto a Casan está 
acertando um reajuste com a Unimed de 13%.

Vale lembrar que os planos de saúde médico 
e odontológico fazem parte da nossa Pauta de 
Reivindicações, qualquer discussão deve ser fei-
ta no momento oportuno.

Para começar reduzir despesa é simples: bas-
ta exonerar a penca dos Diretores, Assessores e 
Consultores e acabar com as terceirizações, en-
tre tantas outra medidas que há muito já apre-
sentamos à Direção da Casan.

É perfeitamente possível para nós trabalhado-
res assimilar esse reajuste de 13%, desde que se 
inicie a discussão sobre a Pauta de Reivindica-
ções e que nossas propostas possam ter avan-
ços. Precisamos rever a questão do plano odon-
tológico, que é uma vergonha no Estado, pois 
nenhum dentista quer se credenciar na atual 
operadora, que repassa um valor muito baixo 
pelos procedimentos.

PREFEITO JONNEI ZANETTE (PP) QUER MUNICIPALIZAR MELEIRO 
INCENTIVADO E/OU FORÇADO PELO VEREADOR LICENCIADO EVERALDO MARTINS (DEM)

E
m Meleiro foi realizada no 
dia 26/03 uma reunião de 2 
horas com o Secretário de 

Obras, José Arilton Demétrio, com 
os Diretores do Sintaema-SRS, Luiz 
Fernando Del Ré, José Henrique dos 
Santos e Pedro Richard Martins e o 
Chefe da Agência de Meleiro,Valmor 
Devilla.

O vereador reeleito do DEM, que foi 
nomeado Presidente do Samae, Eve-
raldo Martins, se licenciou da Câmara 
de Vereadores, para assumir tal cargo, 
é um ferrenho defensor da municipa-
lização.

No dia 24/03 foi realizado um semi-
nário na Amesc (Araranguá), pales-
trado pelo diretor jurídico da FECAM, 
Dr.Marcos, com 15 prefeitos do Extre-
mo Sul e foram amedrontados, orien-
tados e pedindo cautela, para não 
assinarem a Gestão Associada com a 
Casan, pois teriam que veri' car a le-
galidade de tal ato. O Promotor Geral 
do Estado não opina a respeito da si-

tuação, pois ainda está estu-
dando a lei 11.445.

A Prefeitura de Meleiro 
trouxe o pessoal da Atlantis, 
empresa que opera o sistema 
municipalizado de Sombrio, e 
é a mesma que opera Jagua-
runa (Inimar Felisbino Duarte-
PMDB), para fazer ampliação 
de rede numa rua do centro, 
onde será feito calçadão.

Quem incentiva muito a 
municipalização no Extremo 
Sul é o ex-prefeito de Sombrio, José 
Milton Sche@ er (PP).

O Diretor da SRS, Fábio Jeremias 
de Souza e o Vereador e Agente Re-
gional de Turvo, Edson Jair Dagostim 
(PMDB), tem tentado renovar a con-
cessão com o Prefeito de Meleiro, 
Jonnei Zanette (PP).

O Extremo Sul de SC é a base po-
lítica do Secretário Nacional do Sa-
neamento, Leodegar Tiscoski (PP), 
pois ele é natural de Sombrio.

A Agência de Meleiro possui 1.100 
ligações de água e 4 servidores traba-
lham na referida Agência.

O Secretário de Obras de Meleiro 
José Arilton Demétrio informou que a 
Prefeitura já possui projeto de esgoto 
e verba garantida pelo PAC, no valor 
de R$ 1.200.000,00, sendo que deste 
valor, R$ 600 mil é para a ETE.

Da esquerda para direita: Pedro 
Richard Martins, Valmor Devilla, José 

Henrique dos Santos, Luiz Fernando 
Del Ré e José Arilton Demétrio

SINTAEMA-SC NO DIA NACIONAL DE LUTA

No dia 30/03 a Direção 
do Sintaema-SC mar-

cou presença no ato nacional 
uni' cado contra a crise ' nan-
ceira mundial, com o lema 
“Trabalhadores e trabalhado-
ras não pagarão pela crise!”. 

Os trabalhadores e traba-
lhadoras do campo e da cida-
de estiveram unidos nas ruas 
de todo o país contra a crise 
e as demissões, por emprego 
e salário, pela manutenção e 
ampliação de direitos, pela re-
dução dos juros e da jornada 
de trabalho sem redução de 
salários, pela reforma agrária 

e em defesa dos investimen-
tos em políticas sociais. 

Em Florianópolis, o ato teve 
início em frente à Secretaria 
Estadual de Educação. No 
local, os professores reivindi-
caram a implantação do piso 
nacional da categoria em SC. 
O presidente Lula sancionou, 
no dia 16 de julho de 2008, a 
Lei nº 11.738, que estabelece 
o piso nacional dos professo-
res – uma conquista história 
para a categoria. O piso inte-
gral, no valor de R$ 950,00, 
deve ser pago por estados e 
municípios até 2010.


